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Η  μουσική ως γνωστικό αντικείμενο  

  
 

• Παραστατική τέχνη- Καλλιτεχνική έκφραση 
 

 

• Ανθρωπιστική επιστήμη – Μελέτη της 
μουσικής  



Τα μουσικά υλικά 

• Μορφές επικοινωνίας της μουσικής 
(αναπαραγωγή) Βιβλία, παρτιτούρες, έντυπα, 
μικρομορφές, ηχογραφήσεις  
• Παρτιτούρες (full scores, vocal scores,  πάρτες, 
μινιατούρες, ταμπλατούρες) 
• Ηχογραφήσεις –βίντεο (κύλινδροι, δίσκοι 
γραμμοφώνου, ταινίες μαγνητοφώνου, δίσκοι 
33’, 45’ CD, DVD)  
• Αρχειακό υλικό (παριτούρες χειρόγρφες,  
φωτογραφίες, σκίτσα, σημειώσεις, email κ.λπ.)            





Πληροφοριακή παιδεία 

    Η Πληροφοριακή Παιδεία αποτελεί τη βάση για τη δια βίου 

μάθηση. Είναι κοινή για όλους τους κλάδους, σε κάθε 
μαθησιακό περιβάλλον και σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. 
Δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να κατέχουν το 
περιεχόμενο και να επεκτείνουν τις έρευνές τους, να είναι 
αυτόνομοι  και να αναλαμβάνουν τον έλεγχο της εκπαίδευσής 
τους.  
  

 The Association of College and Research Libraries (2000). Information literacy competency 

standards for higher education. Chicago, IL: The Association of College and Research Libraries. Retrieved 
October 16, 2008, fromhttp://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/standards.pdf 

 
 American Library Association. Presidential Committee on Information Literacy. Final Report. (1989). 
Chicago: American Library Association. Retrieved October 16, 2008, 
fromhttp://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/publications/whitepapers/presidential.cfm 



 
Πηγές Μουσικής Πληροφόρησης και 

Πληροφοριακή Παιδεία 

      Οι μουσικοί είναι πληροφοριακά εγγράματοι και δια βίου 
μανθάνοντες όταν μπορούν αποδοτικά και αποτελεσματικά  

• να ορίζουν το είδος και την έκταση της πληροφορίας που 
χρειάζοτναι 

• να έχουν προσβαση και να αξιολογούν την πληροφορία και τις 
πηγές της  

• να εντάσσουν επιλεγμένη πληροφορία στη γνώση τους και το 
σύστημα αξιών τους  

•  να χρησιμοποιούν την πληροφορία αποτελεσματικά ώστε να 
επιτυγχάνουν το συγκεκριμένο τους στόχο και  

• να αντιλαμβάνονται τα οικονομικά, νομικά και κοινωνικά 
θέματα που σχετίζονται  με τη χρήση της πληροφορίας  την 
οποία πρέπει να χρησιμοποιούν νόμιμα και ηθικά 



Πληροφοριακή παιδεία για 
σπουδαστές μουσικής 1/4 

Οι σπουδαστές πρέπει να μπορούν να:  
 
•καθορίζουν το είδος και την έκταση της πληροφορίας που 
χρειάζονται  (με τη χρήση αναλυτικής και κριτικής σκέψης θα 
ορίσουν τι είδους πληροφορία χρειάζονται) 
•αναγνωρίζουν, να εντοπίζουν και να ανακτούν την πληροφορία 
(αφού καθορίσουν τον τύπο, την τοποθεσία που βρίσκεται η 
πληροφορία και φού επιλέξουν αποτελεσματική στρατηγική 
πρόσβασης) 
•χρησιμοποιούν αποτελεσματική στρατηγηκή αναζήτησης 
(κάνοντας αναζητήσεις στις σωστές πηγές και αξιολογώντας τα 
αποτελέσματα της αναζήτησης και τροποποιώντας τον τρόπο 
αναζήτησης ανάλογα με τις απαιτήσεις τους) 
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Οι σπουδαστές πρέπει να μπορούν να:  
 
•χρησιμοποιούν καταλόγους και ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης 
τους  
•αναζητούν τον κατάλογο και άλλες ψηφιακές πηγές (όπως 
βάσεις δεδομένων, βιβλία, περιοδικά και άλλο έντυπο υλικό και 
διαδικτυακές πηγές) 
•γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν δομημένα λεξιλόγια  
•αξιολογούν το περιεχόμενο και την οργάνωση πηγών 
ανάκτησης πληροφορίας και να συντάσσουν παραπομπές για 
τις πηγές που θα χρησιμοποιήσουν  
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Οι σπουδαστές πρέπει να μπορούν να:  
 
•βγάζουν συμπεράσματα σύμφωνα με τις πληροφορίες που 
συνέλεξαν, να ενσωματώνουν νέες πληροφορίες με παλιότερες 
και να εντοπίζουν αυτές που τους εξυπηρετούν στην εκάστοτε 
έρευνά τους 
• αντιλαμβάνονται τη λογοκλοπή και τις συνέπειές της 
•επεκτείνουν την ερευνά τους σε εξωτερικές πηγές και μηχανές 
αναζήτησης 
•αναγνωρίζουν ότι η υπάρχουσα πληροφορία σε συνδυασμό με 
την πρωτότυπη σκέψη, ανάλυση και πειραματισμό μπορεί να 
παράξει νέα πληροφορία  
 

 
 



Πληροφοριακή παιδεία για 
σπουδαστές μουσικής 4/4 

•Οι σπουδαστές πρέπει να μπορούν να:  
 
•εξετάζουν και να συγκρίνουν πληροφορία από διάφορες πηγές 
όπως περιοδικά, άρθρα συνεδρίων και να αξιολογούν την 
αξιοπιστία, εγκυρότητα, ακρίβεια και το κύρος της πληροφορίας 
•χρησιμοποιούν υπολογιστές και άλλη τεχνολογία όπως βάσεις 
δεδομένων, γραφικά, πίνακες και διαγράμματα για να μελετούν 
την αλληλεπίδραση των ιδεών 
•διευρύνουν / επεκτείνουν την έρευνα κάνοντας νέες υποθέσεις 
που απαιτούν αναζήτηση περισσότερης πληροφορίας 
 
 



 
Οι ανάγκες του σπουδαστή μουσικής  

 
• Οι σπουδαστές χρειάζονται πληροφορία που βρίσκεται κυρίως σε βιβλία, 
παρτιτούρες, ηχογραφήσεις και βίντεο, εγκυκλοπαίδειες και άρθρα 
περιοδικών.  
 

•Οι μουσικοί εκτελεστές χρειάζοναι παρτιτούρες, ηχογραφήσεις. Οι εργασίες 
τους συχνά είναι αναφορές σχετικά με συναυλίες ή συνθέτες και μικρής 
έκτασης εργασίες στο πλαίσιο του μαθήματος. 
  
•Μεταπτυχιακοί σπουδαστές έχουν πιο εκτεταμένες και ειδικές εργασίες για 
τις οποίες τους χρειάζονται άρθρα, διατριβές, παρτιτούρες ηχογραφήσεις και 
βιβλία, ειδικές εκδόσεις μουσικών έργων ή συγκεκριμένες ηχογραφήσεις. 
Τυπικές εργασίες βασίζονται στην κριτική σκέψη και πρωτότυπη προσφορά 
στο αντικείμενο μπορεί να είναι παρουσιάσεις, διπλωματικές , διατριβές ή 
lecture recitals.  
 





ΡΙΛΜ 



Στρατηγικές έρευνας 1/5 

• 1. Ορισμός του θέματος 
 

• 2. Συλλογή πληροφορίας  
 
Κατάλογοι βιβλιοθηκών 
Συλλογικοί κατάλογοι βιβλιοθηκών 
Βιβλιογραφίες/βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων 
Εγκυκλοπαίδιες/λεξικά 
Indexes μουσικών περιοδικών 
Βάσεις κειμένων 
Βάσεις διδακτορικών διατριβών 

 
 
 



Εικονα απο ραφι ΡΕΦ 
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Φωτο απο περιοδικά στο ράφι 

Φωτό από βιβλία στο ράφι λεξικα 
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• 3. Αναζήτηση στον online κατάλογο για    
 βιβλία και άλλες πηγές  

 
 α) χρήση καταλόγου 

      β)  εντοπισμός του υλικού   



καταλογος 
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• 4. Αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων για 
βιβλιογραφία, άρθρα, πρακτικά συνεδρίων, 
ηχογραφήσεις κ.λπ. 
 

–τι είναι databases; 
–δομή (οργάνωση) 
–κατηγορία (βιβλιογραφική, πλήρους κειμένου, ήχου κ.λπ.) 
–περιεχόμενο-κάλυψη 

–χαρακτηριστικά  (βιβλιογραφικές, πλήρους κειμένου) 
 

 

 



καταλογος 
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ΡΙΛΜ 
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• 5. Αναζήτηση πηγών στο διαδίκτυο  
  
 Ελεύθερες πηγές στο διαδίκτυο  
 με αξιόλογο περιεχόμενο  
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• 6. Αξιολόγηση πηγών για έρευνα 
 Κριτήρια 

 α)προσόντα και πιστοποιήσεις του συγγραφέα /βάσης 
 β) επικαιρότητα  
 γ) ακριβής και έγκυρη αποδεδειγμένη πληροφορία  
 δ) πρωταρχική ή δευτερεύουσα πηγή  
 ε) η φήμη εγγυρότητα του εκδότη  
 στ) είδος  
 

• 7. Σύνταξη εργασίας, οργάνωση της πληροφορίας 
 

 



S 

“Κάπου, κάτι καταπληκτικό 
περιμένει να γίνει γνωστό”  
(Carl Sagan) 

Στεφανία Μεράκου 
smerakos@megaron.gr 


